
127559-940 zwart

Airtech winterjack € 159,90
- Waterdicht, winddicht en ademend
- Afneembare capuchon
- Verstevigd op schouders, mouwen en voorkant

- In 5 andere kleuren leverbaar

Zwart 115699-940  - Blauw 115699-545

Servicebroek 
denimstretch € 115,50
- Volledig 4-way stretch
- Functionele zakken
- Duurzaam
- In zwart en blauw verkrijgbaar

JANUARI - FEBRUARI -‘23
AANBIEDING

Werkkleding
Nette werkkleding kan het verschil 
maken voor de uitstraling van je be-
drijf. Of het nu om een spijkerbroek 
of een winterjas gaat, wij kunnen 
het voor je regelen.

 

Fristads
Fristads heeft een breed assorti-
ment werkkleding van zware kwali-
teit. Met hun ervaring van meer dan 
95 jaar weten ze wat de behoeften 
van de werkende professional zijn.
Ze maken functionele, duurzame en 
veilige werkkleding die zo ontwor-
pen is dat je je comfortabel  voelt 
en op je best bent in iedere situatie.

“ALS WIJ U NIET WARM HOUDEN, WIE DAN WEL?”

9292.4040

127127.9090Nu

Nu

OP DE HELE         FRISTADS 
      COLLECTIE

20% KORTING
 In Januari en Februari



Prijzen zijn exclusief btw. Actie prijzen gelden 2 maanden. Prijs- en modelwijziginen voorbehouden

Alle Pehavo filialen zijn geopend van 08.00 tot 18.00 uur - Op zaterdag zijn wij geopend van 08.00 tot 13.00 uur

Pehavo -  Den Bosch 

Moeskampweg 4, 

5222 AW Den Bosch

T 073 – 631 23 80

WhatsApp: 06 – 82089045 

denbosch@pehavo.nl

Pehavo  - Oss
Dommelstraat 12,  

5347 JL Oss

T 0412-62 20 25

WhatsApp: 06 – 10761398

E oss@pehavo.nl

Pehavo - Uden
Ambachtsstraat 8,  

5405 AM Uden

T 0413-24 87 47

WhatsApp: 06 – 82089504

E uden@pehavo.nl

Pehavo - Maas en Waal

Van Heemstraweg 19d,  

6657 KD Boven-Leeuwen

T 0487-59 35 35

WhatsApp: 06 – 82087629

E maaswaal@pehavo.nl

Pehavo  - Cuijk
De Hork 7,  

5431 NS Cuijk

T 0485-31 00 08

WhatsApp : 06 – 82088022

E cuijk@pehavo.nl

PEHAVO ZORGT DAT U GOED VOOR DE DAG KOMT.

Op het midden van de borst                                           

Achterzijde kraag                                           

Rechter dijbeen                                           

Borstzak                                           

Onderzijde rug

Rechter broekspijp                                           

Op de kuit (van boven naar beneden)

Boven linkerborstzak                                           

Op de rug                                           

Linker dijbeen                                           

Bovenzijde linkermouw                                           

Rechterachterzak                                           

Linkerachterzak                                           

Bovenzijde rechtermouw                                           

Linker broekspijp                                        

Op de kuit (van beneden naar boven)

 EXTRA SERVICE
Wij kunnen alle soorten bedrijfskleding voor u verzorgen inclusief de bedrukking van een transfer met uw bedrijfslogo. Onze transfers kenmerken zich door de grote lijnscherpte, heldere 
kleuren en zijn daarnaast milieuvriendelijk volgens de hoogste norm. Naast de gewone full color transfers nu ook budget transfers, vlamvertragende transfers en transfers met een 
borduurlook; de uitstraling van een borduring met het gemak van een transfer. Onze transfers hebben een extreem hoge duurzaamheid, zijn zeer elastisch en bestand tegen industrieel 
wassen. Ze worden met relatief lage temperaturen aangebracht zodat u een grote verscheidenheid aan textiel kan drukken zonder dat u het gevaar loopt op verkleuring of beschadiging.
Natuurlijk adviseren wij u graag met het maken van de juiste keuze.
 

PEHAVO, UW GIDS NAAR 
GEPERSONALISEERDE WERKKLEDING


